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บทคัดย่อ
การเปลี่ย นแปลงของโลกในปั จจุ บัน ไม่ ว่า จะเป็ นด้ านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือ งและเทคโนโลยี รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อาทิเช่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ น้า ดิน แร่ธาตุ อากาศ ป่าไม้ ฯลฯ มีสภาพ
เสื่อมโทรมขึนทุกวัน มลพิษต่างๆ ที่เกิดขึน ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ต้องปรับตัวเพือ่ ให้สอดคล้องกับการด้าเนิน
ชีวิตมากยิ่งขึน ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ปริมาณวัตถุดิบนับวันจะหาได้ยากขึน อาจกล่าวรวมได้ถึงภัยธรรมชาติ
ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึน และคาดการณ์ได้ยากขึน เช่น การเกิด ภัยหนาวในหลายพืนที่ของทวีปอเมริกาเหนือ (Polar
Vortex) จากกระแสลมหวนจากขัวโลกเหนือ หรือ การเกิด สภาพอากาศแปรปรวน หิมะตกในกรุงไคโร ตอนเหนือของ
ประเทศอียิปต์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วนัน ย่อมส่งผลต่อการท้างาน การ
ด้าเนินงานขององค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ธุ รกิจการค้าหรืออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการ ซึ่งโดยปกติสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขัน สภาพการแข่งขัน อ้านาจในการต่อรองของผู้ซือและผู้ขาย หรือปัจจัยการทดแทนของสินค้า
อื่น ดังนันผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องก้าวทันตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เฝ้าระวังติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างสมดุล
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการแข่งขัน, สภาวการณ์ปัจจุบัน

Abstract
Many changes in today’s world impact our lifestyle, whether it’s the economy,
society, politics, technology, or changes in natural environment around us, such as water, soil, air and
forests. These changes cause us to adapt our lifestyles. Diminishing natural resources means it
becomes more difficult to source raw ingredients. Furthermore, natural disasters are increasingly
severe, and much harder to predict their occurrences. For example, extreme cold weather in many
areas of North America (Polar Vortex) from the airstream from the north pole, or the snow in Cairo,
Egypt. These rapid changes affect the operation of organizations, both public and private sectors, as
well as commercial companies, and companies providing products and services. Typically competitive
environment will directly impact on business competition, especially the factors relating to the
competitors, competition conditions, bargaining power of buyers and sellers, as well as product
replacement factors. Entrepreneurs in various industries must keep up to date with the changing
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trends of different environment factors, as well as careful monitoring and adaptation to the changing
environments to maintain a sustainable balance.
Keyword: Competitive Environment, Current Situation

บทนา
สภาวะแวดล้ อมในปั จจุ บั น ท่ ามกลางการ
เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วทั งสภาพเศรษฐกิ จ
(Economic) สังคม (Social) การเมือง (Political) และ
เทคโนโลยี (Technology) [1] นับวันยิ่งทวีความรุนแรง
และรวดเร็วยิ่งขึน ในทุกๆส่วนทั่วทุกมุมโลก เกิดจุด
พลิกผันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากมาย มีการ
รวมกลุ่ มกั นระหว่ างหน่ วยงาน องค์ การหรื อในระดั บ
ประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีการค้าโลก พยายามตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดทั งภายในและภายนอก ทุ ก
องค์ การไม่ ว่ าจะเป็ นองค์ การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ ก องค์การที่ท้ าก้ าไรสูง หรือองค์การที่อยู่ ใน
ภาวะขาดทุ น ทั งหมดจะได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ย
ข้างต้นเหล่านีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การมีความจ้าเป็น
ที่จะต้องปรับตัว ปรับองค์การ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงในทุกรูป
แบบอย่ างไม่ หยุ ดยั งทั งในด้ านบวกและด้ านลบ ซึ่ ง
สภาวะดังกล่าวเรียกว่า สภาพแวดล้อมทั่วไป
สภาวะแวดล้ อ มอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน คือ สภาวะหรือสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน ส่งผลกระทบต่ อกลุ่ มขององค์การที่ มี
ผลิ ตผลและบริ การคล้ ายคลึ งกั น หรื อกลุ่ มธุ รกิ จที่ มี
ลักษณะเดียวกัน สภาพการด้าเนินงานจะประกอบไป
ด้วยปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการบริหารงาน
ขององค์ ก ารในทั นที กระทบโดยตรงและอยู่ ใกล้ กั บ
องค์การ มากกว่าสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น คู่แข่งขั น
ลูกค้ า แรงงาน และ ผู้จั ดจ้าหน่ าย ดังนั นสภาพ
แวดล้ อมทางการแข่ งขั น เป็ นปั จจั ย ส้ าคั ญที่ ส่ งผล
กระทบต่อการตังราคาขาย และอัตราส่วนผลก้าไรของ
สินค้าทีอ่ งค์การผลิตและจัดจ้าหน่าย ถ้าสภาพแวดล้อม
ทางการแข่ งขั นสร้ า งโอกาส หรื อ ส่ งผลทางบวกต่ อ
องค์การ ก็ จะส่งผลให้ องค์การสามารถท้าก้ าไรมากขึ น

แต่ถ้าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเป็นอุปสรรค หรือ
ส่ งผลทางลบต่ อ องค์ ก าร ก็ จ ะส่ งผลให้ อ งค์ ก ารไม่
สามารถท้ า ก้ า ไรได้ ตามเป้ า หมายหรื ออาจส่ งผลให้
องค์ การขาดทุ นจากการด้ าเนิ นงาน ซึ่ งรู ปแบบการ
วิเคราะห์อุ ตสาหกรรมที่นิยมใช้ กัน คือ รูปแบบการ
ประเมิ นสภาพการแข่ งขั นภายในอุ ตสาหกรรม (5-Fs
Model) ของ Michael E. Porter หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า
Five Forces Model [2]
การด้าเนินงานขององค์การทุกองค์การ จะ
ถูกกดดันและส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
รุ น แรง ไม่ ว่ า จะเป็ น ลู ก ค้ า คู่ แ ข่ ง ขั น ผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการบริหารหรือแม้กระทั่งพนักงานทุกระดับ
ในองค์การ ส่งผลต่อองค์การต่างๆ จ้าเป็นต้องมีการ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถอยู่ ร อดปลอดภั ย
สามารถด้ารงอยู่ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล
องค์ก ารในระดับ ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม องค์ก ารระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติหรือในระดับโลกก็ตาม สามารถ
สร้างผลก้าไรและพัฒนาองค์การให้ได้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึน
ดังที่ก ล่ าวมาแล้ว จะแสดงให้ เห็ นว่ า สภาพ
แวดล้อมในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก
ท้ า ให้ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ส่ งผลต่ อ การแข่ งขั น แตกต่ า งกั น
ออกไป บางปัจจัยส่งผลกระทบต่อการแข่งขันสูงขึน
บางปัจจัยส่งผลกระทบน้อยลง อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
ความส้าคัญต่อการแข่งขันสูงขึน นอกเหนือจากปัจจัย
การแข่งขันทังห้า ของพอร์ตเตอร์ที่ได้กล่าวมาแล้วนัน
บทความนี จะอธิ บ ายถึ ง สภาพ
แวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป และสภาพแวดล้อมอื่นๆ นอกเหนือ
จากปัจจัยทางการแข่งขัน ดังกล่าว ที่ส่งผลต่อสภาพ
การแข่งขัน ณ ปัจจุบัน
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สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ [3] [4] ศาสตราจารย์
นักเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศ
สหรั ฐ อเมริก า ได้ น้า เสนอผลงานทางวิชาการและ
ทฤษฎี ต่ า งๆ ไว้ ม ากมาย ตั ว แบบทฤษฎี ส ภาพ
แวดล้อมทางการแข่งขัน เป็นอีกหนึ่งตัวแบบที่ถูกเสนอ
ขึนในปี ค.ศ.1979 ในหนังสือ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส รีวิว
(Harvard Business Review) ความว่าสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน (Competitive Environment) เป็น
สภาพแวดล้ อ มที่ ก ระทบโดยตรงและอยู่ ใ กล้ ชิด กั บ
องค์ ก ารมากกว่ า สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป เพราะเป็ น
สถานการณ์ ที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งแข่ ง ขั น กั น ในธุ ร กิ จ
ประเภทเดียวกัน หรือกลุ่ม องค์การที่ผลิตสินค้าหรือ
บริการที่คล้ายกันหรือใช้ทดแทนกันได้ ในแง่ของการ
แข่ งขัน องค์ ก ารกลุ่ มเดี ย วกั น นี ต่ างมี อิ ทธิ พ ลต่ อ กั น
เพราะมีลูกค้ากลุ่มเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางการ
แข่ งขั นเป็น ปัจ จัย ที่ก ระทบต่ อการก้า หนดราคา ผล
ก้าไรขององค์การและความน่าสนใจในการเข้าสู่ตลาด

ของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมนั นๆ หากสภาพแวดล้ อ ม
ทางการแข่งขันสร้างโอกาสก็จะท้าให้ก้าไรขององค์การ
เพิ่ มขึ น หากสภาพแวดล้ อมทางการแข่ งขัน นั นเป็ น
อุ ป สรรคก็ จ ะท้ า ให้ ก้ า ไรขององค์ ก ารลดลง สภาพ
แวดล้อมทางการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพ
ของอุตสาหกรรมนันเปลี่ยนแปลง ซึ่งพอร์ตเตอร์แบ่ง
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันออกเป็น 5 อย่าง
1. ขนาดการแข่งขันระหว่างบริษัท (Intensity of
Rivalry between Competing Firms)
2. การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New
Entrants)
3. อ้านาจการต่อรองของผู้ซือ (Bargaining Power
of Buyers)
4. อ้านาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power
of Suppliers)
5. การคุกคามของสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Threat of
Substitute Product) [5] [6]

ภาพที่ 1 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทังห้าของพอร์ตเตอร์
ที่มา :http://paulgebel.blogspot.com/2011/12/porters-five-forces-as-visioming-tool.html
(สืบค้นเมื่อ 2 ต.ค. 2556)
ซึ่งปัจจัยทางการแข่งขันทังห้า ได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาจวบ
จน ณ ปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก เศรษฐศาสตร์
นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต

นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มีการน้าตัวแบบ
ทฤษฎีนีมาประกอบการเรียนการสอนในหลากหลาย
คณะวิ ช า มี ก ารน้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท้ า ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
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แต่อย่างไรก็ตาม โลกของเรามีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพแวดล้อม รวมถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ก็
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องการ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเช่นกัน จึงท้าให้มี
นั กวิ ชาหลายท่ านตั งข้ อสงสั ยเกี่ ยวกั บตั วแบบนี ว่ ายั ง
สามารถใช้ได้จริงอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือไม่ หลังจากที่พอร์ต
เตอร์ได้น้าเสนอมาแล้วเป็นเวลานานถึง 34 ปี เนื่องจาก
ในอดี ตที่ ผ่ าน ๆ มา ทฤษฎี ต่ าง ๆ ได้ มี การปรั บปรุ ง
พัฒนา เปลี่ยนแปลงแนวทาง วิธีคิด ไปตามกาลเวลา และ
บริ บทต่ างๆ ที่ เปลี่ ยนไป อาทิเช่ น ทฤษฎี องค์ ก ารการ
จั ดการในยุ คแรกๆ ถู กคิ ดค้ นขึ นมาในบริ บทของการ
จัดการอุตสาหกรรมหนัก ในยุคก่อนปฏิวัติและช่วงต้นยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งสภาพแวดล้อมค่อนข้างคงตัว ไม่มี
การเปลี่ ยนแปลงมากนั ก ระบบการท้ างานยั งคงใช้
แรงงานคนเป็นหลัก เน้นการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) เล็งเห็นคนเป็นเครื่องจักรกล
ในการท้างานให้ส้าเร็จลุล่วง โดยมีประสิทธิภาพและการ
เพิ่มผลผลิต (Efficiency and Productivity) เป็นตัวชีวัด
ต่อมาเกิ ดแนวคิ ดมนุ ษยสั มพันธ์ (Human Relation
Approach) ซึ่ งว่ าด้ วยทฤษฎี ความต้ องการของคน
(Maslow’s Need Theory) ทฤษฎีเอ็กซ์และทฤษฎีวาย
(Theory X and Theory Y) เน้นและให้ความส้าคัญของ
บุคลากร ไม่ได้คิดว่าคนเป็นเพียงเครื่องจักรกลในการ
ท้างานอีกต่อไป แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีพฤติกรรม
ต่ างๆ ที่ แตกต่ างกั นออกไป ที่ องค์ การต้ องศึ กษาและ
สนองตอบต่อพฤติกรรมนัน ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การท้ างาน หลั งจากนั นเกิ ดแนวคิ ดตามสถานการณ์
(Contingency Approach) เป็นการปรับตัว แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึนตามสถานการณ์นันๆ โดยปัญหาเดียวกัน
ที่เกิดขึนแต่ต่างสถานการณ์ ต่างเวลากัน ก็ไม่จ้าเป็นที่
จะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหานันแบบเดียวกัน ปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้การแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไป
แนวคิดนี เกิดขึนเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ ยนแปลง
รวดเร็วขึน มีความแตกต่างและซับซ้อนมากยิ่งขึน จนถึง
ณ ปัจจุบันนี แนวคิดในแบบสมัยใหม่ องค์การต่างๆ ต้อง

มีการเรียนรู้ และปรับองค์การให้ทันสภาพแวดล้อมต่างๆ
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning
Organization) องค์การต้องสามารถรับรู้ แสวงหาและ
เปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธี
คิ ด วิ ธี ด้ าเนิ นงานให้ สอดคล้ องกั บความรู้ ใหม่ ๆ ที่ ได้
องค์การจะต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถใหม่ๆ
จนสามารถน้าไปท้างานให้เกิดผลได้จริง แนวคิดนีเกิด
จากภาวะที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว จนต้ อ ง
ผสมผสานแนวความคิดต่างๆ ให้เข้ากันอย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สภาพแวดล้ อม ณ ปั จจุ บั น ก็ เช่ นเดี ยวกั น
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ที่พอร์ตเตอร์ได้
น้าเสนอทฤษฎีแนวคิดสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทัง
ห้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ และการสื่ อ สาร ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงจากที่การติดต่อจะผ่านระบบการใช้สาย มา
เป็นระบบไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถสื่อสาร
ติดต่อได้ทันที รวดเร็วมากยิ่งขึน สามารถย่อขนาดโลก
ของเราให้เล็กลง สามารถด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมได้ง่าย
ขึน เข้าถึงลูกค้า ผู้ซือและผู้ขาย ได้ง่ายยิ่งขึน แล้วตัว
แบบของพอร์ตเตอร์ในกรณีของ ก้าแพงหรืออุปสรรคใน
การเข้า-ออกจากธุรกิจยังคงใช้ได้หรือไม่ วิธีการท้างาน
ต่างๆ มี การเปลี่ ยนแปลงไป หรื อแม้กระทั่งผู้ที่ มีส่ วน
เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder)
โดยเฉพาะผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External
Stakeholder) มีมากมายหลากหลายขึน และมีอ้านาจใน
การต่อรองสูงขึนจากอดีตมาก ส่งผลกระทบต่อองค์การ
อย่ า งรุ น แรงและทั น ที โดยผ่ า นปั จ จั ย หนึ่ ง ทาง
อินเทอร์เน็ต คือ โซเชียล เน็ตเวอร์ค (Social Network)
ซึ่งก่อให้เกิดกระแสขึนและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ผู้เขียนได้ท้าการออกแบบสอบถามปลายเปิด
ให้ กั บกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ 17 ท่ าน ประกอบไปด้ วย
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยทังภาครัฐและ
เอกชน จ้านวน 9 ท่าน นักธุรกิจและผู้ประกอบการ
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จ้านวน 8 ท่าน โดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ยนแปลงไปและปั จจั ยอื่ นที่ ส่ งผลกระทบต่ อการ
แข่งขัน สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี
1.
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติได้ถูกน้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถ
หาทรัพยากรมาทดแทนได้อย่างเพียงพอ เช่น ทรัพยากร
ป่าไม้ น้า ดิน อากาศ ทะเล รวมถึง มลพิษที่เกิดขึนจาก
ขยะ อากาศ น้า เสียง ของเสียและสารเคมี ฯลฯ ท้าให้
ส่งผลต่อการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งเป็นปั จจัยการผลิตที่
ส้าคัญ ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนภัยธรรมชาติใน
ปัจจุบัน เกิดขึนบ่อย คาดการณ์ได้ยากและรุนแรงมากขึน
เช่ น แผ่ นดิ นไหว สึ นามิ อุ ทกภั ยน้ าท่ วม รวมถึ งภั ยที่
เกิดขึนที่ส่งผลมาจากมนุษย์ ฯลฯ [7]
2. การเมือง การปกครอง จะเห็นได้จากการความ
วุ่นวายต่าง ๆ ทางการเมือง การปกครอง เกิดบ่อยขึน ไม่
ว่าจะเป็นการชุมนุม ประท้วง เรียกร้อง สิ่งต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ ดังที่ เกิ ดขึนในหลากหลายสถานที่ หรือการ
ออกนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อ การท้ า งานขององค์ ก ารโดยรวม มี ข้ อ จ้ า กั ด
กฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขัน [8]
3. การสื่อสารและการคมนาคม ในปัจจุบันการสื่อสาร
และการคมนาคมมีความสะดวกรวมเร็วกว่าในอดีตเป็น
อย่างมาก ในอดีตการติดต่อสื่อสารค่อนข้างล้าบาก ล่าช้า
และมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้การด้าเนินการต่างๆ ล่าช้าตาม
ไปด้ วย แต่ ในปั จจุ บั นการติ ดต่ อสื่ อสารสามารถท้ าได้
โดยง่าย ท้าให้การด้าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายตลาดได้กว้างขวาง
ครอบคลุมได้มากขึน เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องรวดเร็ว และทั่วถึงทุกมุมโลก ปัจจัยทางด้าน
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ท้าให้การท้างานสะดวก
รวดเร็ว มี ระบบและมี ประสิทธิภาพสูงขึน สามารถลด
ต้นทุนการขนส่ง ก้าหนดตารางเวลาขนส่งได้ถูกต้องชัดเจน
ลดการสูญเสียและความเสียหายของสินค้าลงได้
4. กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มอ้างอิงต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอก ที่ ส่ งผลกระทบต่ อการด้ าเนิ นการของ

องค์ การ นอกเหนือจาก ผู้ ซือ ผู้ ขาย และคู่แข่ งขั นใน
ธุรกิจ ดังที่พอร์ตเตอร์ได้ระบุไว้ เช่น แหล่งทุนต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน ธนาคาร ที่สามารถอนุมัติ
เงินทุนเพื่ อเป็นการสนั บสนุนองค์ การให้มีสภาพคล่อง
มากยิ่ งขึ น สามารถลงทุ นขยายกิ จการได้ ต ามต้ องการ
หรือกลุ่มองค์การอิสระ ปฏิกิริยาของสาธารณะชน ชุมชน
ในท้องถิ่น การรณรงค์ประหยัดพลังงาน กลุ่มรักษ์โลก
กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เช่น กลุ่มกรีนพีช เรียกร้องให้อนุรักษ์
สภาพแวดล้ อมมากขึ น คื นประโยชน์ ให้ กั บธรรมชาติ
การก้ าจั ดน้ าเสี ยของโรงงานอุ ตสาหกรรมซึ่ งส่ งผลต่ อ
ชุมชนรอบๆ โรงงาน การปลูกต้นไม้ทดแทน สื่อมวลชน
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความเชื่ อ
ความชอบ ไม่ชอบ และพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล
ในสังคม อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพล
จากนานาประเทศในเวทีโลก เช่น กระแสการต่อต้านการ
ใช้สินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก การกดขี่ข่มเหงแรงงาน
หรื อใช้ วั ตถุ ดิ บที่ ส่ งผลกระทบเสี ยหายต่ อสิ่ งแวดล้ อม
โดยรวม เป็นต้น
5. เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การ
ด้ าเนิ นการขององค์ การ และความสามารถทางการ
แข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
ทางกระบวนการผลิต มีสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณ
ที่มากขึน ตรงต่อเวลาและคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐาน
ที่ตังไว้ ท้าให้เกิดสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใน
รู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ๆ เกิ ดขึ น อยู่ ตลอดเวลา เช่ น
โทรศั พท์ มื อถื อ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ โทรทั ศน์ ฯลฯ
เทคโนโลยี ด้ านการสื่ อสารและสารสนเทศ ส่ งผลการ
ด้าเนินงานขององค์การสามารถท้าได้รวดเร็วขึน สามารถ
รับส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบทังภาพและเสียง สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
สามารถอ้ านวยความสะดวกในการท้างานเพิ่มมากขึ น
โดยสามารถท้างานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีความจ้าเป็นใน
การเข้ าท้างานในส้านั กงาน สามารถท้าให้การขยาย
ตลาดได้ง่ายขึน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและมี
ความเป็ นสากลมากยิ่งขึน เชื่อมโยงระหว่ างผู้ซื อและ
ผู้ขาย ให้ใกล้ชิด สามารถติดต่อกันได้โดยไม่ผ่านตัวกลาง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
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ลดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเข้าสู่ธุรกิจ หรือ การออกจาก
ธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถลดต้นทุนการลงทุนใน
ธุรกิจได้ สามารถสร้างองค์การเครือข่ายธุรกิจ ให้สะดวก
ในการปฏิบัติงานได้ และองค์การธุรกิจสามารถน้าระบบ
สารสนเทศไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ารได้
หลากหลายด้ าน ไม่ ว่ าจะเป็ นการบริ หารงานบุ คคล
การเงิ น การบั ญ ชี การขาย คลั ง สิ น ค้ า เป็ น ต้ น
เทคโนโลยีการสื่อสารยังส่ งผลถึ งการเปลี่ยนแปลงของ
สั งคม การเมื อง วั ฒนธรรม ค่ านิ ยม พฤติ กรรมการ
บริ โ ภคต่ า ง ๆด้ ว ย เข้ า สู่ โ ลกาภิ วั ฒ น์ โดยมี ก าร
เคลื่อนไหวของความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรต่าง ๆ ไป
ทั่วโลกได้โดยง่าย [9]

ปั จ จั ย การแข่ ง ขั น ทั้ ง ห้ า ของพอร์ ต เตอร์ ใ น
สภาวการณ์ปัจจุบัน
จากแบบสอบถามปลายเปิ ด ซึ่ ง สอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ปัจจัยทังห้ายังคงส่งผลต่อการแข่งขัน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่มีความส้าคัญในแต่
ละปัจจัยแตกต่างกันออกไป ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ดังต่อไปนี
1. ขนาดการแข่งขันระหว่างบริษัท (Intensity of
Rivalry between Competing Firms) พบว่า
รูปแบบในการท้าธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึน
จากปั จ จั ย การพั ฒ นาอย่ า งล้ า หน้ า ทางเทคโนโลยี
การสื่อสารท้าให้เกิดโลกไร้พรมแดน ท้าให้ขนาดการ
แข่งขันระหว่างบริษัทสูงขึนกว่าในอดีต โดยขนาดของ
การแข่งขันส่งผลทังด้านบวกและลบต่อผู้ประกอบการ
ผลด้ า นบวกคื อ สามารถกระตุ้ น ให้ ต ลาดและความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคสู งขึ น โดยผู้ ป ระกอบการมี
ความจ้าเป็นที่ต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการน้าเสนอ
สิน ค้ า และบริ ก ารสู่ ผู้ บ ริ โ ภค ท้ า ให้ ต อบสนองความ
ต้องการอย่างไร้ขีดจ้ากัดสูงขึน ส่วนผลด้านลบ คือ
องค์การต้องปรับตัวอย่างมากในการแข่งขัน เพื่อให้
สามารถอยู่ ร อดได้ ใ นสภาวะที่ ย ากล้ า บาก อั ต รา
ผลตอบแทนลดลง ความน่ า สนใจในการลงทุ น เพิ่ ม
น้อยลง เพราะขนาดการแข่งขันส่งผลต่อต้นทุนและ

ความสามารถในการด้าเนินงาน
ปัจจัยปริมาณ
ความต้ องการของผู้ บริ โภคส่ งผลต่ อขนาดการแข่ งขั น
ระหว่างบริษัทด้วย โดยถ้าขนาดของตลาดเล็ก จะส่งผล
ให้ ขนาดการแข่ งขั นอยู่ ในระดั บสู ง ผู้ ประกอบการ
ส่วนมากใช้กลยุทธ์ราคาในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว
อาจส่ งผลกระทบอย่ างรุ นแรงต่ อองค์ การ ที่ เสี่ ยงต่ อ
สภาวะขาดทุน ส่วนผู้ประกอบการที่สามารถน้ากลยุทธ์อื่น
มาแข่งขัน เช่น การใช้กลยุทธ์น่านน้าสีคราม มาปฏิบัติ
ส่งเสริมการหาตลาดลูกค้าใหม่ ๆ โดยน้าเสนอสินค้ า
และบริการที่แตกต่างออกไป
2. การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New
Entrants) พบว่า คู่แข่งขันรายใหม่ มักน้าเสนอสิ่ง
ใหม่ ๆ ให้ กั บ ลู ก ค้ า กระตุ้ น ความต้ อ งการลู ก ค้ า ให้
ลูกค้ าอยากใช้ อยากลองในตัวผลิตภั ณฑ์ สิ นค้า และ
บริการ ในปัจจุบันการคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่จะมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิมมากหรือน้อย ขึนอยู่
กับ ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมนันๆ และศักยภาพ
ของคู่แข่งรายใหม่ ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ ความต้องการของผู้บริโภคมีสูงกว่าปริมาณ
สินค้าและบริการ การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่จะไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิม แต่ถ้าคู่แข่งรายใหม่
มี ศั ก ยภาพทางการแข่ งขั น สู ง ไม่ ว่ า จะทางการเงิ น
เทคโนโลยี กระบวนการผลิต ระบบการจัดการ และใน
ปัจจุบันมีการรวมตัวกันทางธุรกิจมากขึน บริษัทข้ามชาติ
บริษัทร่วมค้า โดยการน้าข้อเด่นหรือจุดแข็งของแต่ละ
องค์การมารวมกัน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์ การให้ สู งขึ น ซึ่ ง จะส่ งผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการรายเดิมอย่างมาก
3. อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power
of Buyers) พบว่า ในปัจจุบันผู้ซือมีอ้านาจการต่อรอง
ในระดับสูง ผู้ผลิตและผู้จ้าหน่ายในธุรกิจมีจ้านวนมาก
สิน ค้า และบริ ก ารมีค วามใกล้ เคี ยงกั น ผู้ผ ลิ ตที่ เข้ า สู่
ตลาดทีหลัง มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพใกล้เคียงหรือล้าหน้ากว่าผู้ผลิต
ที่เข้ามาก่อนในตลาด ผู้ซือมีช่องทางในการเข้าถึ ง
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสิ น ค้ า เพิ่ ม มากขึ น ทั งด้ า นราคา
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ต้ น ทุ น เทคนิ ค การใช้ ง าน คุ ณ สมบั ติ ข องตั ว สิ น ค้ า
ผ่ า นทางเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ผู้ซือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กั น ผู้ บ ริ โ ภคกั บ ผู้ บ ริ โ ภค ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ ตรงตามความต้องการ ผู้ซือสามารถติดต่อ
ด้าเนินการซือขายโดยลดขันตอนการผ่านคนกลางได้
ง่ายขึน ท้าให้ได้รับสินค้าในราคาต้นทุนที่ต่้าลง และ
ได้สินค้าตรงตามคุณภาพที่ต้องการ
4. อานาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of
Suppliers) พบว่า อ้านาจการต่อรองของผู้ขายใน
ปัจจุบันมีน้อยลง เนื่องจาก ปริมาณของผู้ขายมีจ้านวน
มาก และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ซือ
สู ง ขึ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต แต่ ล ะรายมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน สามารถผลิตสินค้าได้ใน
ปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน สินค้าไม่
มีความแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด ผู้ซือมีอ้านาจในการ
ต่ อรองสู งขึ น สามารถเปลี่ ยนผู้ ขายรายใหม่ ได้ โดยง่ าย
ธุรกิจส่วนใหญ่ ปริมาณการบริโภคของลูกค้ามีน้อยกว่า
ปริมาณการผลิต ท้าให้ปริมาณของสินค้าและบริการเหลือ
คงค้ างในตลาดในปริ มาณสู ง ผู้ ขายส่ วนใหญ่ ต้ องการ
จ้าหน่ายสินค้า จึงยอมท้าตามความต้องการและการต่อรอง
ของผู้ซือ โดยพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้
5. การคุกคามของสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Threat of
Substitute Product) พบว่า ในปัจจุบันผู้ผลิตสามารถ
คิดค้นสินค้าทดแทนสินค้าเดิมได้สะดวก รวดเร็ว กว่าอดีต
อย่างมาก เนื่องจากความล้าหน้าทางเทคโนโลยี ที่พัฒนา
สูงขึนในด้านต่างๆ ช่วยให้เกิดนวัตกรรมได้ง่ายขึน และ
โอกาสส้าหรับสินค้าทดแทนมีสูง โดยเฉพาะเมื่อสามารถท้า
ให้ต้นทุนสินค้าต่้าลงได้ และคุณภาพการใช้งานสามารถตอบ
สนองตามต้องการของผู้บริโภคได้ตามความพึงพอใจ สินค้า
ทดแทนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้อง
ตระหนัก และหาทางออกสู่ตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ [10]

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ดั งนั น จากบทความนี สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบันมีความแตกต่าง

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปัจจัยของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ
ให้เกิดขึน ก่อให้เกิดการท้างานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึน
ประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่ก้าหนด ได้คุณภาพและ
ปริมาณตามมาตรฐานสากล โดยตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ทันท่วงที สร้างความพึงพอใจในการใช้
สินค้าและบริการได้เป็นอย่ างดี และปั จจัยผู้มี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยภายนอก ซึ่ งมี อ้ านาจในการต่ อรองสู งขึ นใน
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการขององค์การใน
ระดั บสู ง ผ่ านการสื่ อสารที่ ทรงประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว
ชัดเจน และใช้ต้นทุนที่น้อยลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผล
ให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของพอร์ตเตอร์
เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเดิม โดยอ้านาจการต่อรองของ
ผู้ ขายน้ อยลงอย่ างมาก และปั จจั ยอื่ นๆ คื อ ขนาดการ
แข่งขัน คู่แข่งขันรายใหม่ อ้านาจการต่อรองของผู้ซือ และ
สิ นค้ าทดแทนมี สู งขึ น ตามการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม ดังนันผู้ ประกอบการในยุคปัจจุบันจึงมีความ
จ้าเป็นที่ต้องเข้าใจในสภาพ แวดล้อมที่ส่งผลต่อองค์การให้
ถ่องแท้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ปรับตัว ปรับ
องค์การ ให้เหมาะสมกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อ
การท้ างานทั งด้ านการผลิ ต การแข่งขั นในตลาด การ
บริหารงานบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ในการด้าเนินการของ
องค์การทังทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สามารถอยู่รอดในธุรกิจ และความสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้ได้มากกว่าคู่แข่งขันที่ด้าเนินกิจการอยู่
ทังในปัจจุบันและที่ก้าลังจะเกิดขึนในอนาคต
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